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Material:
16 quadrados de chão

16 pistas cognitivas

33 cartas de jogo

Quadrados de chão
Os quadrados de chão
poderão ser dispostos de 3
formas distintas: 2x2/3x3/4x4

Pistas Cognitivas
Imagens alusivas ao Mundos dos
Piratas e Tesouros. Existe uma
pista cognitiva para cada
quadrado de chão, podem ser
dispostas de diferentes formas.

Pistas cognitivas
dispostas para

desafio Estafeta e
Ilha

Pistas cognitivas
dispostas Pares
Escondidos

Cartas de jogo
18 cartas com o desafio Pares
Escondidos

11 cartas com o desafio Estafeta

4 cartas com o desafio Ilha



Regras de Jogo “Pares Escondidos”
Este desafio existe para os três tamanhos de grelha de chão
(2x2/3x3/4x4)

Devem dispor-se os quadrados no chão de acordo com o tamanho
da grelha selecionada. As pistas cognitivas deverão ser dispostas do
lado de fora da grelha, conforme consta na carta de jogo.

O monitor deve pedir ao jogador que veja e memorize a posição
das pistas cognitivas.

As pistas cognitivas devem todas ou apenas algumas (decisão
tomada pelo monitor) ser viradas com a imagem para baixo.

O monitor deve indicar ao jogador qual o percurso a realizar
utilizando os pares que o levam a cada um dos quadrados de
chão (ex. Mapa/Moeda; Faca/ Barco; Pirata/Barco; 3Moedas/
Barco; 3Moedas/Moeda)

Sempre que um jogador se coloca no quadrado de chão certo,
contabiliza um ponto e segue o caminho.

Sempre que o jogador se coloca num quadrado errado, deve
retomar ao último quadrado certo e perde um ponto.

Ganha o jogo o jogador que no final de 6 desafios somar mais
pontos. Podem ser utilizados desafios apenas de um tamanho de
grelha ou ir variando o tamanho de grelha de chão ao longo do
jogo.
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Carta de Jogo para

grelha 4x4, pistas
cognitivas dispostas

para o desafio
“Pares Escondidos”
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Regras de Jogo “Estafeta” até quatro pistas
A grelha deve ser disposta no chão e dispostas as pistas cognitivas conforme consta no cartão jogo.

O monitor deve indicar ao jogador qual a ordem pela qual deve deslocar-se na grelha de chão.
Utilizando para isso o percurso indicado no cartão de jogo.

O jogador só inicia o percurso depois de todo o percurso já ter sido indicadas.

A cada posição correta o jogador soma um ponto, a cada posição incorreta o jogador perde um
ponto e deve recomeçar o percurso do início.

Regras de Jogo “Estafeta” 7 e 9 pistas
A grelha deve ser disposta no chão e dispostas as pistas cognitivas conforme consta no cartão jogo.

Cada jogador deve posicionar-se numa face da grelha de chão.

Nas cartas com 7 pistas:

O monitor deve indicar ao jogador 1 as primeiras 4 pistas e ao jogador 2 as últimas 4 pistas
(começando da última para a primeira). Existe uma pista comum aos dois jogadores.

O primeiro jogador a chegar à pista comum ganha o desafio.

Sempre que um jogador errar uma casa do percurso, deve reiniciar o caminho. Não podendo, em
qualquer altura, ser repetido pelo monitor qual o percurso a realizar.

Nas cartas com 9 pistas:

O monitor deve indicar ao jogador 1 as primeiras 5 pistas e ao jogador 2 as últimas 5 pistas
(começando da última para a primeira). Existe uma pista comum aos dois jogadores.

O primeiro jogador a chegar à pista comum ganha o desafio.

Sempre que um jogador errar uma casa do percurso, deve reiniciar o caminho. Não podendo, em
qualquer altura, ser repetido pelo monitor qual o percurso a realizar.

Nota: Num nível de maior dificuldade, podem esconder-se as todas ou parte das pistas cognitivas
após a indicação do percurso a realizar

Regras de Jogo “Ilha”
A grelha deve ser disposta no chão e as pistas cognitivas conforme a indicação do cartão de jogo.

O monitor deve ler o texto escrito no cartão de jogo.

O jogador deve recolher as pistas indicadas, seguindo as orientações presentes no cartão.

O monitor deve reforçar a ideia de que o jogador deve recolher as pistas do chão ficando com elas
na sua posse.

Cada pista recolhida corresponde a 2 pontos, cada regra quebrada retira 1 ponto ao jogador.


